
Flowmon e WhatsUp Gold
Uma solução integrada de monitoramento de infraestrutura, desempenho de 
rede e detecção de anomalias

FICHA TÉCNICA

Desafios de solução de problemas
A sua rede é uma coleção de dispositivos e sistemas complexos e em 

constante mudança e deve estar disponível absolutamente o tempo todo. 

Mas quando ocorrem problemas, é difícil solucioná-los usando várias 

ferramentas. O uso de uma solução para infraestrutura e outra para análise 

de tráfego de rede e outra mais para detecção e resposta de eventos de 

segurança leva a críticas, comparações manuais e atrasos. De fato, estudos 

mostraram que quanto mais ferramentas uma equipe de TI precisa para 

diagnosticar um problema, pior se torna o seu desempenho.

O problema é não ver tudo o que você precisa em um aplicativo. Para 

diagnosticar problemas de rede, você deve ter observabilidade na 

infraestrutura de TI, análise avançada de tráfego de rede, desempenho 

de aplicativos, máquinas virtuais, dispositivos sem fio, recursos de nuvem, 

logs de dispositivos, configurações de dispositivos, e detecção e resposta 

a ameaças de segurança. Isso economizará tempo, melhorará a eficiência e 

reduzirá drasticamente o tempo médio de resolução (em inglês Mean Time 

to Resolution - MTTR). 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

  Saiba tudo:  
Amplo monitoramento de TI, 
combinado com análise de fluxo 
em profundidade, combinados 
para oferecer a máxima 
transparência. 

  Aumente a segurança: 
Analise o tráfego criptografado, 
detecte ameaças internas e de 
ransomware, comportamento 
incomum, assim como monitore 
firewalls, verificadores de vírus e 
backups.

  Monitoramento de  
alta disponibilidade:  
Monitore os dispositivos 
Flowmon com o WhatsUp Gold 
junto com o resto da sua rede. 
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Sobre a Progress 

Dedicada a impulsionar os negócios em um mundo guiado pela tecnologia, a Progress (Nasdaq: PRGS) 
ajuda as empresas a gerar ciclos mais rápidos de inovação, alimentar o impulso e acelerar seu caminho 
para o sucesso. Como fornecedor confiável dos melhores produtos para desenvolver, implantar e gerenciar 
aplicações de alto impacto, a Progress permite que os clientes desenvolvam as aplicações e as experiências 
de que precisam, implementem onde e como quiserem e gerenciem tudo com segurança. Centenas de 
milhares de empresas, incluindo 1.700 empresas de software e 3,5 milhões de desenvolvedores, dependem 
da Progress para atingir seus objetivos — com confiança. Saiba mais em www.progress.com, e siga-nos no 
LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. 
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Para obter uma avaliação, visite: 
www.whatsupgold.com/pt/teste

Os dados que você precisa, 
contextualizados
Flowmon e WhatsUp Gold reúnem telemetria de rede, análise com inteligência 

artificial e recursos avançados de segurança com recursos abrangentes 

de monitoramento de infraestrutura de TI, garantindo a disponibilidade, o 

desempenho e a segurança de toda a sua rede.

WhatsUp Gold oferece visibilidade completa do status e desempenho de 

aplicativos, dispositivos de rede e servidores na nuvem ou no local. A sua interface 

de mapeamento interativo exclusiva facilita a visualização de problemas de rede 

e o diagnóstico com apenas alguns cliques. Alertas e relatórios sofisticados 

permitem que você encontre e corrija problemas de rede de forma proativa e 

rápida – geralmente antes que eles afetem os seus usuários finais. 

Flowmon monitora e analisa o tráfego de rede e nuvem, detectando anomalias 

usando uma variedade de métodos implantados simultaneamente. Combina 

telemetria de rede, aprendizado de máquina (machine learning) e análise de 

comportamento buscando indicadores de comprometimento para descobrir 

comportamentos maliciosos ou violações de dados.

Juntos, você obtém a integração de infraestrutura de TI/monitoramento de rede 

e monitoramento de desempenho de rede e diagnóstico/detecção e resposta 

de rede para que você possa ver tudo o que está acontecendo na sua rede 

em contexto. Os painéis Flowmon que exibem análises avançadas de tráfego e 

detalhes de segurança podem ser visualizados nativamente na interface WhatsUp 

Gold, oferecendo às equipes de TI uma ferramenta única para solução de 

problemas e diagnóstico.

Redes confiáveis, seguras e 
observáveis 
A integração de WhatsUp Gold e Flowmon combina segurança ativa e passiva, 

cria outro nível de conscientização e torna todo o seu ambiente de rede mais 

observável, confiável e seguro.

SOBRE WHATSUP GOLD
WhatsUp Gold é a escolha de monitoramento de 
infraestrutura e rede favorita perene de dezenas de 
milhares de profissionais de TI. Oferece visibilidade 
completa do status e desempenho de aplicativos, 
dispositivos de rede e servidores na nuvem ou no 
local. WhatsUp Gold facilita a localização proativa e 
rápida de problemas – geralmente antes que eles 
afetem os usuários finais.

Com a sua interface de mapeamento interativa 
exclusiva, o WhatsUp Gold oferece observabilidade 
de rede intuitiva e rápida com facilidade de uso 
líder do setor. Os recursos sofisticados de alertas e 
relatórios simplificam para as equipes de TI monitorar 
dispositivos de rede, servidores, máquinas virtuais, 
nuvem e ambientes sem fio em contexto para que 
possam diagnosticar problemas com precisão. 

SOBRE FLOWMON
A solução Flowmon cria um ambiente digital 
seguro e transparente onde as pessoas governam 
a rede independentemente da sua complexidade 
e natureza. Usando aprendizado de máquina, 
heurística e análise avançada, permite que os 
profissionais de TI melhorem o desempenho 
e reduzam os riscos em ambientes locais, de 
datacenter e de nuvem.

A solução serve como uma plataforma compartilhada 
onde as equipes de rede e segurança falam a mesma 
língua, permitindo que trabalhem como uma só 
para um tempo médio de resolução mais rápido e 
alocação de recursos ideal. Ao proporcionar uma 
implantação altamente simplificada para qualquer 
tipo de rede, suporte líder de mercado e orientação 
no produto, a solução oferece o tempo de retorno 
mais rápido do setor.
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